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ETICKÝ KODEX 
ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MARIE

1.  Zaměstnanci dodržují pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Pracují odpovědně,  
  čestně, svědomitě a ve shodě s posláním organizace a mto kodexem.

2.  Výkon práce zaměstnance musí být prováděn s dodržováním všeobecných pravidel eky.

3.  Zaměstnanci organizace svým jednáním a chováním napomáhají k vytváření nekonfliktního prostředí.

4.  Zaměstnanci vedou příslušnou dokumentaci pečlivě a pravdivě,  chrání ji před zneužim  a znehodno- 
  cením.

5.  Zaměstnanci nesmí zneužít  ve vztahu  k uživateli  sociální služby jakýmkoliv způsobem jeho důvěru a    
    závislost k získání výhod, darů, peněz, přijímání úplatků. Nesmí uživatele, spoluzaměstnance ani veře-
  jnost udržovat v nevědomos či omylu. 

6.  Zaměstnanci  se  v  maximální míře  snaží být loajální a zabránit jakékoliv  činnos a jednání, které by 
  poškozovaly dobré jméno organizace. Tato zásada se vztahuje i na záležitos, které se přímo netýkají 
  výkonu pracovní činnos zaměstnance.

7.  Podpora  profesního  rozvoje  nových  zaměstnanců,  podpora  spolupráce  v  rámci  celé  organizace a  
  různých profesí, dobré vůle k rychlému překonávání rozporů a vytváření dobré pracovní atmosféry, tj. 
    kolegiality, korektnos, objekvnos, slušnos a kulvovanos v řešení problémů.

8.  Dle § 100, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách,  v úplném znění, jsou všichni zaměst-
  nanci  poskytovatelů  sociálních  služeb  povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  údajích týkajících se osob,       
  kterým  jsou  poskytovány  sociální  služby,  nebo  jejich příspěvku  na péči,  které se  při  své  činnos  
  dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.

9.  Při  vydání  tohoto  Eckého  kodexu  bylo  použito  všech  platných předpisů  o sociálním zabezpečení, 
    ústavní péči, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a úprav a standardů kvality sociálních 
  služeb.

10. Nedodržování  zásad, formulovaných  v Eckém kodexu je  neslučitelné s výkonem jakékoliv profese a 
  činnos v MěSSS Marie.

11. Porušování eckých norem, které je současně porušením ustanovení zákoníku práce nebo jejich záko-
  nů  a právních předpisů  ( včetně vnitřních předpisů organizace ),  může  být posouzeno jako porušení 
  pracovní povinnos a příslušnými důsledky z toho vyplývajícími.

12.12. Ecký kodex,  jako  součást vnitřních  norem a  předpisů MěSSS Marie, je závazný pro všechny zaměst-
  nance a ostatní pracovníky zařízení.


